
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar belakang 

       Makanan merupakan salah satu kebutuhan primer bagi manusia, di 

Indonesia banyak sekali makanan siap saji yang dijual di pasaran utamanya 

adalah makanan olahan daging. Menurut Sonbait (2011), produk olahan dari 

daging sapi yang paling diminati oleh masyarakat diantaranya adalah bakso. 

Berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI) bakso yang baik untuk 

dikonsumsi yaitu bakso yang memenuhi beberapa persyaratan fisik antara lain 

bau normal khas daging, cita rasa gurih, warna sesuai dengan bahan baku, dan 

memiliki tekstur kenyal, selain itu memiliki sifat kimia antara lain kandungan 

air maksimal 70%, kadar protein minimal 9%, kadar lemak maksimal 2%, 

kadar mineral maksimal 3% serta tidak mengandung bahan tambahan pangan 

berupa pengawet yang berbahaya (Ismail & Harahap, 2014). Melihat dari 

kandungan nutrisinya daging sapi merupakan sumber protein tinggi karena 

mengandung asam amino esensial yang lengkap dan seimbang, selain protein 

daging sapi mengandung air, lemak, karbohidrat, dan komponen asam organik 

dengan komposisi gizi bervariasi (Prasetyo dkk., 2013). Bakso mempunyai 

kadar air dan aw yang tinggi sehingga umur simpannya relatif singkat, yaitu 

paling lama 1 hari pada suhu ruang. Jika dilihat dari nilai aw yang tinggi maka 

penyebab utama kerusakan bakso adalah pertumbuhan bakteri (Situmorang, 

2013). 
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      Bakteri merupakan suatu kelompok mikroorganisme bersel satu, 

prokariotik, dan berkembangbiak dengan cara membelah diri (Waluyo, 2007). 

Perkembangbiakan dari bakteri dalam makanan akan semakin meningkat 

apabila berada pada lingkungan yang kadar air maupun kandungan proteinnya 

tinggi. Menurut SNI 01-3818-1995, cemaran mikroba yang terdapat dalam 

bakso antara lain adalah Escherichia coli, Salmonella sp, Staphylococcus 

aureus, dan Clostridium perfringens. Bakteri-bakteri tersebut sangat berbahaya 

apabila terdapat pada bakso karena dapat merusak mutu dan kualitas dari bakso 

tersebut, selain itu apabila bakso tersebut dikonsumsi oleh manusia maka akan 

berdampak buruk pada kesehatan manusia. Kontaminasi yang terjadi dalam 

suatu makanan dapat menyebabkan berubahnya makanan tersebut menjadi 

media bagi suatu penyakit. Penyakit yang ditimbulkan oleh makanan yang 

terkontaminasi disebut penyakit bawaan makanan (food-borne diseases). 

       Selain kerusakan makanan yang ditimbulkan oleh bakteri, kerusakan 

makanan bisa terjadi karena faktor lingkungan, maupun proses enzimatis, 

untuk itulah perlunya memperpanjang daya simpan bakso hingga penggunaan 

dan pemasaran daging bakso lebih lanjut diperlukan suatu pengawetan untuk 

mencegah terjadinya kerusakan, sehingga kualitas daging bakso tetap bisa 

dipertahankan dalam jangka waktu tertentu. Umur simpan merupakan salah 

satu persyaratan yang harus dipenuhi sebelum produk pangan dipasarkan selain 

produk aman dikonsumsi oleh masyarakat (Herawati, 2008). Selama ini sudah 

banyak cara dilakukan guna memperpanjang masa simpan bakso, antara lain 

dengan pendinginan, pembekuan, pengeringan, pengasapan, penggaraman, 

pemberian gula, penambahan bahan kimia dan pemberian bahan organik.  
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       Akhir-akhir ini banyak sekali bahan pengawet non pangan yang 

dipergunakan untuk mengawetkan makanan marak diperbincangkan di 

kalangan media masa khususnya pada bakso. Bahan pengawet merupakan 

bahan tambahan pangan yang dipergunakan untuk menjaga atau 

mempertahankan kualitas bahan dan memperpanjang daya simpan suatu 

makanan (Syamdidi, 2012). Beberapa contoh pengawet bahan  pangan yang 

sering sekali digunakan di dalam bakso adalah formalin (Aswad dkk., 2011). 

Penggunaan pengawet tersebut digunakan oleh para pedangan dengan berbagai 

alasan, mulai dari alasan ekonomis, ketahanan dan daya simpan hingga 

ketidaktahuan pedagang akan bahaya penggunaan dari bahan pengawet 

makanan. 

       Penggunaan bahan tambahan pangan non pangan atau pengawet makanan 

sangat tidak disarankan untuk digunakan dalam pembuatan makanan siap saji. 

Larangan penggunaan pengawet makanan telah ditegaskan dalam Permenkes 

RI No. 235/Menkes/VI/1984 tentang bahan tambahan pangan, bahwa bahan 

tambahan pangan tersebut sangat berbahaya apabila digunakan pada makanan. 

Bahan pengawet makanan yang paling sering digunakan adalah formalin. 

Penggunaan formalin jika dikonsumsi secara berlebihan akan mengakibatkan 

keracunan pada tubuh, rasa sakit akut pada perut disertai muntah-muntah, dan 

timbulnya depresi susunan saraf atau kegagalan peredaran darah (Efendi, 

2009). Berdasarkan hal tersebut disarankan sekali untuk pedagangan 

meninggalkan penggunaan bahan tambahan pangan berupa pengawet non 

pangan. 
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       Bahaya penggunaan pengawet non pangan jika dikonsumsi tidak akan 

berdampak langsung, namun apabila dikonsumsi secara berkelanjutan akan 

menimbulkan dampak yang sangat fatal bagi kesehatan, maka perlunya 

alternatif baru yaitu mengganti pengawet non pangan dengan pengawet alami. 

Salah satunya dengan menambahkan pengawet alami dari kulit buah naga 

merah (Hylocereus polyrhizus) yang berfungsi sebagai senyawa antibakteri 

(Faridah dkk., 2015). Pemanfaatan kulit buah naga merah sebagai bahan 

pengawet alami makanan jarang sekali digunakan oleh masyarakat. 

Kebanyakan dari masyarakat menggunakan kulit buah naga hanya sebagai 

pewarna alami (Wahyuni, 2011). 

       Buah naga merupakan salah satu buah yang digemari oleh masyarakat 

dikarenakan memiliki khasiat dan nilai gizi yang cukup tinggi (Handayani & 

Maulana, 2014). Saat ini banyak sekali petani yang telah membudidayakan 

buah naga tersebut untuk dikonsumsi secara pribadi maupun untuk dijual 

kembali, mengingat nilai ekonomis dari buah ini terbilang tinggi dibandingkan 

dengan buah lainnya. Menurut Winarsih (2007), jenis dari buah naga yang telah 

berhasil dibudidayakan antara lain Buah Naga Daging Putih (Hylocereus 

undatus), Buah Naga Daging Merah (Hylocereus polyrhizus), Buah Naga 

Daging Super Merah (Hylocereus costaricensis) dan Buah Naga Kulit Kuning 

Daging Putih (Selenicereus megalanthus). Bagian-bagian dari tumbuhan ini 

kaya akan vitamin dan berbagai zat yang bermanfaat bagi kesehatan. 30-35% 

bagian dari buah naga ini adalah kulit, namun seringkali bagian kulit ini 

diabaikan dan dibuang karena dianggap sebagai sampah (Saati, 2010). 

Kurangnya dalam pemanfaatan limbah kulit buah naga ini menambah tingkat 
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pencemaran lingkungan, padahal banyak sekali senyawa yang terdapat pada 

bagian kulit buah naga ini antara lain betalain, vitamin C, vitamin E, vitamin 

A, tiamin, niasin, piridoksin, kobalamin, fenolik, karoten, dan fitoalbumin 

(Jaafar dkk., 2009). Sedangkan menurut Jamilah dkk. (2011), senyawa dalam 

kulit buah naga merah yang berperan sebagai antibakteri adalah flavonoid, 

alkaloid, terpenoid, tannin, dan saponin. 

       Oktiarni (2012), telah melakukan penelitian tentang pemanfaatan ekstrak 

kulit buah naga merah sebagai pengawet alami pada mie basah. Penelitian ini 

dilakukan dengan menggunakan ekstrak buah naga segar dengan perbandingan 

200 g kulit buah naga dengan 200 ml aquades (1:1). Penelitian terhadap mie 

basah dilakukan dengan tiga variasi ekstrak, yaitu 15 ml ekstrak ditambah 

degan 50 ml aquades (V1), 25 ml ekstrak ditambah dengan 25 ml aquades (V2), 

dan 50 ml ekstrak tanpa pengenceran (V3). Didapatkan hasil bahwa pemberian 

25 ml ekstrak kulit buah naga ditambahkan dengan 25 ml aquades (variasi 2) 

mampu mengawetkan mie basah selama 43 jam (2 hari). 

       Amalia dkk. (2014), telah melakukan penelitian zona hambat ekstrak kulit 

buah naga terhadap bakteri Staphylococcus aureus dengan menggunakan 

konsentrasi 20 mg/ml dan 40 mg/ml. Didapatkan hasil bahwa konsentrasi 40 

mg/ml menghasilkan zona hambat sebesar 12,80 ± 1,69 mm, sedangkan 

konsentrasi 20 mg/ml menghasilkan zona hambat sebesar 11,17 ± 1,11 mm. 

       Yulia & Ulyarti (2014), telah melakukan penelitian tentang pengaruh 

konsentrasi ekstrak kulit kayu manis dan lama perendaman terhadap umur 

simpan bakso pada suhu ruang. Parameter yang diamati dalam penelitian 

tersebut adalah kerusakan bakso karena bakteri, kapang, dan khamir yang 
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diukur setiap 12 jam selama maksimal 5 hari. Hasil dari penelitian tersebut 

adalah dengan penambahan ekstrak kulit kayu manis 15% dan lama 

perendaman 60 menit dapat memperpanjang umur simpan bakso selama 72 jam 

(3 hari).  

       Hasil dari penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar untuk 

siswa kelas X SMA pada KD 3.2 dan 4.2 tentang “Berbagai tingkat 

keanekaragaman hayati Indonesia”. Sumber belajar merupakan segala sesuatu 

baik yang sengaja dirancang (by design) ataupun yang telah tersedia (by 

utilization) yang dapat dimanfaatkan baik secara sendiri-sendiri maupun 

bersama-sama untuk membantu peserta didik dalam mencapai tujuan belajar 

(Jailani, 2016). Oleh karena itu diharapkan hasil penelitian ini mampu 

memberikan informasi yang jelas, dapat memotivasi kegiatan pembelajaran 

siswa, dan mampu mengarahkan siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

       Berdasarkan uraian permasalahan di atas peneliti ingin melakukan 

penelitian dengan judul “Pengaruh Konsentrasi Sari Kulit Buah Naga 

Merah (Hylocereus polyrhizus) dan Lama Penyimpanan terhadap Jumlah 

Koloni Bakteri Bakso Daging Sapi sebagai Sumber Belajar Biologi”. 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan alternatif-alternatif baru tentang 

pengawet alami yang mampu menggantikan pengawet sintetis sehingga akan 

mengurangi dampak negatif terhadap resiko kesehatan pada manusia. 

1.2. Rumusan masalah 

       Berdasarkan permasalahan pada latar belakang diatas, rumusan masalah yang 

dapat ditarik pada penelitian ini antara lain: 
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a. Adakah pengaruh konsentrasi sari kulit buah naga merah terhadap jumlah 

koloni bakteri pada bakso daging sapi? 

b. Adakah pengaruh lama penyimpanan terhadap jumlah koloni bakteri pada 

bakso daging sapi? 

c. Pada konsentrasi sari kulit buah naga merah dan lama penyimpanan 

berapakah yang berpengaruh paling signifikan terhadap jumlah koloni 

bakteri yang masih di bawah standar SNI pada bakso daging sapi? 

d. Bagaimana hasil penelitian ini dimanfaatkan sebagai sumber dalam 

pembelajaran biologi SMA kelas X IPA pada materi berbagai tingkat 

keanekaragaman hayati Indonesia? 

1.3. Tujuan penelitian 

       Tujuan dari penelitian ini antara lain: 

a. Mengetahui pengaruh konsentrasi sari kulit buah naga merah terhadap 

jumlah koloni bakteri pada bakso daging sapi. 

b. Mengetahui pengaruh lama penyimpanan terhadap jumlah koloni bakteri 

pada bakso daging sapi. 

c. Mengetahui pada konsentrasi sari kulit buah naga merah dan lama 

penyimpanan berapa yang berpengaruh paling signifikan terhadap jumlah 

koloni bakteri yang masih di bawah standar SNI pada bakso daging sapi. 

d. Mengetahui hasil penelitian dapat dimanfaatkan sebagai sumber dalam 

pembelajaran biologi SMA kelas X IPA pada materi berbagai tingkat 

keanekaragaman hayati Indonesia. 

1.4. Manfaat penelitian 

       Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini antaraa lain: 
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Manfaat Teoritis 

a. Menambah daya guna tanaman buah naga sebagai penghasil senyawa 

antibakteri di dalam dunia pendidikan dan kesehatan. 

b. Menambah wawasan serta informasi terkait mata pelajaran biologi SMA 

Kelas X Bab 2 “Berbagai Tingkat Keanekaragaman Hayati Indonesia” 

kompetensi dasar 3.4 dan 4.4: Menganalisis data hasil obervasi tentang 

berbagai tingkat keanekaragaman hayati (gen, jenis, dan ekosistem) di 

Indonesia serta menyajikan hasil identifikasi usulan upaya pelestarian 

keanekaragaman  hayati Indonesia berdasarkan hasil analisis data ancaman 

kelestarian berbagai keanekaragaman hewan dan tumbuhan khas 

Indonesia melaporkannya sebagai sumber belajar biologi dan ditulis dalam 

bentuk Jurnal ilmiah. 

Manfaat Praktis  

a. Penelitian ini diharapkan mampu dijadikan sebagai bahan referensi bagi 

penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pemanfaatan tanaman 

organik sebagai bahan antimikrobial alami yang mampu dimanfaatkan 

untuk menambah waktu daya simpan dari bahan pangan. 

b. Memberikan wawasan kepada masyarakat terkait bahan alternatif untuk 

meminimalisir serta menggantikan peggunaan dari pengawet non pangan 

yang sejatinya dapat membahayakan pada kesehatan manusia. 

1.5. Batasan penelitian 

       Batasan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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a. Penelitian ini menggunakan tanaman buah naga merah (Hylocereus 

polyrhizus) pada bagian kulit yang diperoleh dari Pasar Besar Kota 

Malang. 

b. Objek dari penelitian ini yang digunakan adalah bakso daging sapi yang 

dibuat sendiri oleh peneliti dengan komposisi bahan antara lain daging sapi 

1 kg, tepung tapioka 300 gr, es batu 300 gr, garam 30 gr, merica 1 sdt, dan 

bawang putih 2 siung. 

c. Berdasarkan uji pendahuluan perlakuan yang diberikan yaitu berbagai 

konsentrasi kulit buah naga merah (Hylocereus polyrhizus) yang 

digunakan adalah 20%, 30%, 40% sebagai larutan untuk merendam bakso 

dan lama penyimpanan pada bakso daging sapi selama 1, 3, dan 5 hari 

dalam suhu 3oC. 

d. Parameter yang digunakan dalam penelitian ini adalah menghitung jumlah 

koloni bakteri dengan menggunakan TPC (Total Plate Count). 

1.6. Definisi istilah 

       Definisi istilah dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Buah naga merah (Hylocereus polyrhizus) merupakan buah yang kulitnya 

menyerupai kulit naga dengan warna kulit merah atau kuning, daging buah 

berwarna merah atau putih, serta memiliki kandungan gizi yang baik untuk 

kesehatan tubuh (Allen, 2013). 

b. Konsentrasi adalah ukuran yang menggambarkan banyaknya zat pelarut 

dan terlarut dalam suatu larutan. 
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c. Lama penyimpanan adalah rentang waktu dimana bakso mampu 

mempertahankan kualitas sensori (sifat fisika, kimia, mikrobiologi) mulai 

dari awal produksi sampai akan dikonsumsi. 

d. Bakteri merupakan mikroorganisme uniseluler yang memiliki ukuran 

tubuh bekisar 1-10 µm yang sering dijumpai sebagai sel terisolasi, rantai, 

maupun koloni (Sutanto, 2005) 

e. Sumber belajar adalah sesuatu daya yang bisa dimanfaatkan guna 

kepentingan proses belajar mengajar baik secara langsung maupun tidak 

langsung, sebagian, atau keseluruhan (Rivai & Sudjana, 2009). 

 




